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Bakgrunn 
Hovudoppgåva til Regionalt kompetansenettverk for CFS/ME er å bidra til at utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med CFS/ME i 
Helse Vest held høg fagleg kvalitet, og at pasientane får likeverdig tilbod i HF-a. Til grunn for skissa av Handlingsplanen 2016 er rapport om 
«utredning, behandling og oppfølging av pasientar med kronisk utmattingssyndrom CFS/ME i Helse Vest» (2013) og Nasjonal rettleier frå 2014 
som omhandlar «Pasientar med CFS/ME: utreiing, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg» frå Helsedirektoratet er blitt nytta. 
Andre aktuelle dokumenter har vore «Forskrift om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator» (2012).  
 
Mandat 
Etter anbefalingar i rapporten: «utredning, behandling og oppfølging av pasientar med kronisk utmattingssyndrom CFS/ME i Helse Vest, 2013 
har det Regionale kompetansenettverket fått følgjande mandat: 
 
Kompetansenettverket søker å etablere gode pasientforløp med koordinering av tenestene. Nettverket skal utarbeide felles prosedyrar som 
bør vere like på tvers av HF-a. Kompetansenettverket skal legge til rette for erfaringsutveksling mellom HF-a og til kompetansehevingstiltak i 
regionen.  Dei skal vidare planlegge og gjennomføre minst eit årleg seminar/konferanse for aktuelle tenestytarar i regionen. Her skal 
kompetansenettverket vurdere om det er hensiktsmessig å invitere inn tenesteytarar frå primærhelsetenesta. I tillegg skal dei bidra til eit 
konstruktivt samarbeid på tvers av ansvarsnivå, inkludert primærhelsetenesta. Det vil være hensiktsmessig å samarbeide med 
praksiskonsulentane i HF-a, samt et samarbeid med Nasjonalt kompetanseteneste for CFS/ME, for å sikre lik tilnærming nasjonal til gruppa. 
 
Handlingsplan 2016 
I arbeidet med rapporteringa av handlingsplanen for 2016 har det Regionale kompetansenettverket for CFS/ME  rapportert på tiltaka som er 
helt eller delvis gjennomført i 2015. Desse punkta er utarbeida i samråd med mandatet.  
 



Møter gjennomført i  2016 
17 mars 2016, frå klokken 10.00 til 15.00  
27 september, frå klokken 10.00 til 15.00  
02. November 2016: Konferansedag i Stavanger 
 
 
I desember 2015 ble det planlagt å ha to to-dagars møter her ved Regionalt Kompetansesenter for Habilitering og Rehabilitering, Helse Bergen. 
Det er generelt et stort fråfall ved disse møta og disse ble dermed satt til å vare bare 1 dag. Årsakene, som deltakarane oppgjer; er mangel på 
avsett tid til å gjennomføre møta frå leder, og svært travle dagar på jobb.  
 
På møte nummer en møtte: My Torkildsen (Helse Stavanger), Kari Toftøy Andersen (brukarrepresentant) og Claus Ingebrigtsen 
(brukarrepresentant). På møtet ble konferansen for 2016 planlagt. I tillegg ble det jobba vidare med oppgåver frå Handlingsplana 2015. 
 
Møte nummer to: My Torkildsen (Helse Stavanger), Inger Vestergaard (Helse Stavanger), Kari Esiassen (Hese Førde), Are Mikael Lillebø (Helse 
Førde), Bjarte Stubhaug (Helse Fonna) og Claus Ingebrigtsen (brukarrepresentant). Merethe Hustoft (Nettverkskoordinator) var tilstade begge 
dagar. Mellom møte en og to ble alle aktuelle bidragsytarar for konferansen kontakta. Vi hadde programmet klart ved møte nummer to. De 
praktiske oppgåvene var også fullført. På møtet var ein einig i konferansen innhald og struktur. Vidare ble oppgåvene for 2015 fullført. 
Nettverksbygging, utanom konferansen, er ikkje på begynt og vil bli overført til Handlingsplana i 2017. 
 
Regional kunnskapsbasert konferanse ble avhalda og gjennomført i Stavanger 2. november 2016, her ble det regionale nettverket representert 
av: My Torkildsen, Inger Vestergaard, Kari Esiassen og Are Mikael Lillebø. (Merethe Hustoft var sjukemeldt og kunne i derfor ikkje lede 
konferansen denne dagen) 
 
I årsrapporten manglar rapport frå: 
Helse-Bergen ved Matthias Hütler, Jone Ove har hatt permisjon på grunn av utanlandsopphald. 
Helse Fonna ved Bjarte Stubhaug, Malgorzata Tveit har vært i permisjon i år grunna arbeid ved Haugland Røde Kors Rehabiliteringssenter 
Brukarrepresentantane: Claus Ingebrigtsen og Kari Toftøy Andersen 
 
 
 
Nesttun 2.1.2017 



 
Merethe Hustoft 
Stipendiat/Nettverkskoordinator 

Regionalt kompetansesenter for  
habilitering og rehabilitering i Helse Vest 

 

 
 

Telefon: 55 91 85 43/ 480 37 840/video:90 77 84 
www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab 

 

 

http://www.helse-bergen.no/kompetansesenter-habrehab


 

  

 

  

1a (frå 

2015) 

Etablere gode pasientforløp med god 
koordinering av tenestene: 

1. Fullføre tiltak første møtedag i 
mars 2016.  

 

HF repr Brukerrepr 

Andre? 

2016  I 2016 har gruppa hatt i oppgåve å 

fullføre arbeidet om å etablere gode 

pasientforløp. Dette arbeidet starta i 

2015.  

 Publisere når disse er ferdigstilt på 

felles nettsider tilgjengelig for alle. 

1b (frå 

2015) 

Utarbeiding av felles like prosedyrar på 
tvers av HF-a:  

1. Fullføre tiltaket første møtedag i 
mars 2016 

HF repr Brukerrepr 

Andre? 

2016  Gruppa har forsøkt å utarbeide felles 

like prosedyrar. Det er framleis jobb 

som må gjeres før desse blir publisert. 

 Når desse er klare blir dei publisert på 

våre nettsider. 

2 Bidra til konstruktivt samarbeid på tvers 
av ansvarsnivå, inkludert 
primærhelsetenesta: 
 

1) Tilby rettleiing og 
kompetanseheving til ulike 
avdelingar i spesialisthelsetenesta 

2) Utforme og utvikle 
spesialisthelsetenesta si rolle 
ovanfor kommunane 

3) Etablere eit samarbeid mellom 
HAB/REHAB 

HF repr Brukerrepr 

Andre? 

2016 

2017 

 Helse Stavanger: fagkveld, 

sjukehusleger var representert som 

både føredragshaldaren og publikum. 

Fastleger deltok på denne fagdagen. 

 Helse Stavanger: Samhandling på tvers 

har føregått med informasjon via 

Praksisnytt og «Nytt og Nyttig» møte 

på SUS.  

 BUK, SUS: har forbetre og 

systematisert utredningsprosedyren av 

tilvise barn/unge med spørsmål om 

CFS/ME. Fastlegen får et standardbrev 

i retur om kva, som ønskes han/hun 



4) Bli kjent med kommunanes sine 
oppgåver for pasientgruppa  
(IP/koordinator funksjonen i 
kommunen) 

5) Utvikle tiltak for rettleiing og 
kompetanseheving til 
kommunehelsetenesta 

6) Invitere og samarbeide med 
praksiskonsulentane for å 
planlegge tiltak ang. samhandling 
på tvers av tenesteområder 
 

skal ta av prøver og undersøkingar på 

pas. Samtidig blir pas. innkalla til ME 

intervju ved «ME-sjukepleier». Pas. 

innleggas måndag-torsdag, kvar det er 

samtale med barn- og 

ungdomspsykiater, fysio.vurdering 3 

påfølgjande dagar, skuleobservasjon 

og tas stilling til evt. supplerande u.s. 

Siste dagen er det oppsummering, 

tilbakemelding og samtale med 

sosionom og evt. klin. 

rnæringsfysiolog. Pas. og pårørande 

får med en liten info.folder om 

trygderettingheter, private inst. Med 

offentlig avtale, noen lenker til 

info.materiell og andre nyttige lenker, 

oversikt over brukarorganisasjonar og 

tips til litteratur. I epikrisen skal det 

framgå om tilstanden er postviralt 

beting et eller ikkje, kva for kriteriesett 

pas. er vurdert etter og 

alvorlighetsgrad av ME. Det leggjas 

ved et standardskriv til fastlegen i 

forhold til oppfølgingsanbefalinger. 

 Pas. med alvorlig og svært alvorlig 

grad av ME tilvisas  til HABU og så 

får man vurdere om de med moderat 

grad trenger å tilvisas til HABU.  

 Tverrfaglig overføringsmøte med 

primær HT og HABU avhaldas helst 

innan 3 veker. Dersom det er starta 

opp med medikamentell behandling 



følgjes denne initialt opp poliklinisk 

ved BUK. 

 BUK har et nært samarbeide med 

HABU om de dårligaste ME 

pasientane 

 RLMS har CFS/ME kurs for pårørande 

til pas. < 18 år og HABU har kurs for 

fagpersoner. 

  

3 Erfaringsutveksling mellom 
Helseføretaka:  
 

1) Utvikle program for skolering, 
opplæring og erfaringsutveksling 
til alle HF  

2) Undersøkje erfaringa vi har i 
Helseføretaka  

3) Planlegge og sette opp 
nettverksmøter 

4) Nettverksgruppa blir informert 
om PhD arbeid frå 
kompetansetenesta 

 

HF repr Brukarrepr 

Andre? 

2016 

2017 

 Overføras til 2017 



4 Gjennomføre årleg konferanse 
1) Plan for innhald i seminar 2016 

(detaljer  seinare)  
2) Nytte brukarerfaringar 
3) Praktisk planlegging 
4) Samarbeide med Nasjonal 

kompetanseteneste for CFS/ME 
for bidragsytarar til 
seminaret/konferansen 

 

HF repr Brukerrepr 

Andre? 

2016  Planlagt og gjennomført årlig 

konferanse 

 

 Variert og godt innhald: https://helse-

bergen.no/arrangementer/kunnskapsba

sert-erfaringskonferanse-om-cfsme-

2016 

 

 Alle innlegg er publisert på eige 

heimeside for CFS ME under 

Regionalt kompetansesenter for 

habilitering og rehabilitering 

 

 Vi fikk høre om erfaring frå ein bruker 

på konferansen. 

 
 Diagnostikk, behandling og oppfølging 

av barn og unge med CFS/ME. En 

kunnskapsbasert erfaringskonferanse 

ble arrangert på Stavanger Airport 

Hotel, ca 70 deltakara frå heile region 

Vest deltok.  

 

 Nettverksgruppa inviterte både 

spesialisthelsetenesta og 

kommunehelsetenesta i heile regionen. 

 

 Nasjonalt kompetansesenter var 

bidragsytar på konferansen med 

innlegg.  

 

https://helse-bergen.no/arrangementer/kunnskapsbasert-erfaringskonferanse-om-cfsme-2016
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